
Załącznik nr 3  do Zarządzenia  

Prezydenta Miasta Gdańska Nr 441/20 

z dnia 8 kwietnia 2020 r. 

 

Formularz składania uwag  

do Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gdańskuw ramach konsultacji społecznych  

prowadzonych na podstawie Uchwały XVI/494/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2015 roku oraz  

Ustawy z  dnia 11 stycznia 2011 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych.  

 

 

Dla sprawnego procedowania formularz wypełnij elektronicznie i wyślij na adres email: elektromobilnosc@gdansk.gda.pl. w dniach od 15 kwietnia r. do dnia 29 maja 2020 r.  

Osoba zgłaszająca (check boxy): 

 mieszkaniec Gdańska 

 przedstawiciel firmy 

 przedstawiciel organizacji pozarządowej 

Lp. Aktualny zapis w Planie Proponowane zmiany w Planie Uzasadnienie zmiany 

1. 

   

2. 

   

3. 

   



 

Jeżeli mają Państwo więcej uwagi do konsultowanego dokumentu, prosimy dodać wiersz w tabeli. 

 

Część I. Zgłaszane uwagi  

Zgłaszam uwagi dotyczące Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie Gminy Miasta Gdańska. 

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przekazać: 

1) drogą elektroniczną na adres elektromobilnosc@gdansk.gda.pl wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne dot. Planu budowy ogólnodostępnych stacji 

ładowania EV na terenie Gminy Miasta Gdańska”; 

 

   

 

   

 

   

 

mailto:elektromobilnosc@gdansk.gda.pl


drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Kartuska 5 80-103 Gdańsk (obowiązuje data wpływu); 

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO GDAŃSK  

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).  

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych 

Administrator Danych 

Osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miasto Gdańsk – Prezydent Miasta Gdańska  

- adres: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,  

- e-mail: umg@gdansk.gda.pl  

- elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP: /UMGDA/SkrytkaESP, - tel .+ 48 58 323 60 68 

Inspektor Ochrony Danych Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania 

z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.  

- e-mail: iod@gdansk.gda.pl  

- tel. +48 58 323 60 68. 

Cele przetwarzania Twoich 

danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu przeprowadzenia Konsultacji społecznych Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania 

pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Miasta Gdańska. 

Podstawa prawna przetwarzania 

Twoich danych osobowych 

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz Uchwały nr XVI/494/15 Rady 

Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2015 r. 

Okres przechowywania Twoich 

danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Miasta Gdańska przez minimum 5 lat, następnie Archiwum Państwowe po 

ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe 

będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Gdańsku przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy, a następnie 

zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Gdańsku, gdzie będą przetwarzane wieczyście. 



Odbiorcy Twoich danych 

osobowych 

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być ujawnione 

podmiotom z którymi Gmina Miasta zawarła umowę dotyczą powierzenia przetwarzania danych osobowych (administrowania pocztą 

elektroniczną). 

Twoje prawa związane z 

przetwarzaniem danych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  

- prawo dostępu do Twoich danych osobowych,  

- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,  

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,  

- prawo żądania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,  

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).  

Informacja o zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji 

Twoje dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla prawidłowego przebiegu konsultacji społecznych społeczne Planu 

budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Miasta Gdańska. Złożenie formularza uwag i 

niepodanie danych osobowych w nim wymaganym spowoduje, że nie zostaną one uwzględnione. 

Informacja o prawie wniesienia 

skargi 

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, iż 

przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy dotyczące danych osobowych, 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  

z up. Piotr Grzelak 

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 


